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Line 6, ToneCore, Constrictor, Crunchtone, Echo Park, Space Chorus,
Tap Tremolo e Über Metal são marcas pertencentes à Line 6, Inc.

AVISO:
Para diminuir o risco de combustão ou de choque eléctrico, não expor este aparelho à chuva ou humidade.

ATENÇÃO:
Este equipamento foi testado e segue os limites de um aparelho digital de Classe B com seguimento na Parte 15
das Regras de FCC. A sua operação está sujeita às 2 seguintes condições: 1) este aparelho não deve causar interferência
prejudicial, e 2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar
operações indesejáveis.

O símbolo de raio dentro de um triângulo
significa “perigo: alta tensão”. Este indica a
presença de informações acerca da voltagem
operacional e dos potenciais riscos de choque
eléctrico.

O ponto de exclamação dentro de um
triângulo significa “atenção!” Por favor leia
a informação que aparece ao lado de todos
os sinais de atenção.



Você deve ler estas Instruções Importantes de Segurança.
Guarde estas instruções num sítio seguro.

Antes de usar o seu ToneCore, leia atentamente os itens correspondentes das instruções de utilização e as sugestões de segurança.

1. Obedeça a todos os avisos acerca do pedal e presentes no Manual do ToneCore.

2. Ligue apenas a fichas opcionais AC de 100-120V ou 200-240V 47-63Hz (veja as indicações nas fichas opcionais).
3. 1.Não efectue quaisquer operações além das descritas no Manual do ToneCore. Será necessária uma reparação quando o aparelho tiver sofrido

algum dano, tais como:
• A ficha de corrente está estragada
• Foi entornado líquido ou objectos caíram para dentro do aparelho

    • A unidade foi exposta à chuva ou à humidade
• A unidade não está a trabalhar normalmente ou altera o seu desempenho significativamente
• O aparelho caiu ou a caixa está danificada.

4. Não colocar perto de fontes de calor, tais como radiadores, sensores térmicos, ou outros aparelhos que produzam calor
5. Proteja de líquidos ou de objectos que possam entrar na caixa do aparelho. Não utilize nem coloque a unidade perto de água.
6. Desligue a ficha quando não estiver a ser utilizada durante longos períodos de tempo. Desligue a ficha durante os relâmpagos.
7. Limpe apenas com um pano húmido.
8. Use apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante
9. A audição prolongada a elevados níveis de volume pode causar a perda ou dano irreparável da audição. Certifique-se de que pratica uma audição

segura.
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Envie os seus efeitos mono
para um amplificador, ou
para um setup estéreo. Certifique-se de que

liga a sua guitarra
ao jack mono de
entrada do seu

ToneCore.

Claro que
pode

alimentar
o seu

ToneCore
com outro
pedal de

efeitos, em
vez de uma

guitarra.
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Cumprimentos e Saudações! Obrigado por deixar entrar
o pedal de delay, Echo Park da Line 6, na sua vida.

Efeito On-Off / Luz da Indicação do Power
A Luz de Indicação do Power do ToneCore utiliza três
cores para indicar o estado do pedal:

•VERDE (a piscar) – O efeito está activado (on). A
luz está a piscar para mostrar o tempo de delay.

•ÂMBAR (a piscar) – O efeito está desactivado (off).
A luz está a piscar para mostrar o tempo de delay.

•VERMELHO (a piscar) – A bateria necessita ser
substituída. Esta indicação de bateria fraca irá
cancelar todos os outros estados

Entrada de Corrente
Ligue o alimentador de corrente opcional da Line 6, DC-
1, e nunca mais precisa de uma pilha de 9-volts.

Ligações e a Luz Indicadora do Power
Jack de Entrada
É aqui que tudo começa. Use um cabo standard de
guitarra para ligar a sua guitarra, ou a saída de outro
efeito para usar combinado com o seu ToneCore.
 Como a maioria dos pedais, inserir uma ficha neste
jack irá ligar o power do seu ToneCore. Desligue o jack
da entrada quando o ToneCore não estiver a ser
utilizado.

Jack de Saída
Use um cabo standard de guitarra para ligar à entrada
de um amplificador de guitarra, ou à entrada de outro
efeito que irá alimentar o seu amplificador. Para mono,
use o jack MONO/L.

Pedal
Carregue neste  pedal  para l igar  ou des l igar  o
processamento de som do Echo Park. Veja a secção Tap
Tempo para saber como definir o tempo com os seus
pés.



Botão de Modelo
Mexa neste botão para reconfigurar o sistema de circuito
eléctrico virtual no interior do seu Echo Park, e apreciar
três “sabores” de sons diferentes.

Tape dá-lhe o calor da câmara de eco clássica. Os
agudos irão deteriorar-se a cada repetição, ao estilo
vintage da câmara de eco clássica. E você não tem que
mudar as fitas!

Digital dá-lhe ecos definidos, com uma fidelidade digital
cristalina.

Analog está preparado para lhe dar um delay vintage
analógico, com a sua tonalidade distorcida e mais escura.

Botão Trails
Ligue este botão para manter o processamento do Echo
Park activo mesmo quando desliga o pedal  (bypass),
assim os ecos vão-se desvanecendo quando você desliga
o efeito.
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Tap Tempo
Meta os seus pés ao trabalho e obtenha os seus ecos a
tempo! Usando o inovador pedal de dupla acção do
ToneCore, você pode carregar algumas vezes e obter os
seus ecos ao mesmo ritmo do tempo. Isto é o que você
precisa de saber:
• Quer o efeito esteja activo ou passivo, você pode
carregar no pedal levemente para definir o tempo de
delay. As primeiras batidas fixam o tempo. Qualquer
batida adicional dentro de 3 segundos será incluída.
•As batidas serão ignoradas se o pedal estiver carregado
todo para baixo para activar/desactivar o efeito.
•Quando o interruptor Tap Tempo é usado para alterar
o delay, o valor das batidas cancela o valor do botão
Time. Quando o botão Time fôr rodado cancela o
último valor que entrou com o interruptor de Tap
Tempo.
•A luz indicadora do Echo Park pisca o tempo a verde
quando o efeito está activado e a âmbar quando o efeito
está desactivado. A luz irá piscar sempre a velocidade
de um quarto de nota.

Detalhes sobre o tempo do Tap Tempo:
Na maioria das configurações, o tempo de delay vai
desde os 53 ms até aos 2500 ms, no máximo.

As excepções são:
tercina de colcheia = 13 ms min a 833 ms máx
colcheia com ponto = 30 ms min a 1875 ms máx
Slap = 10 ms min a 625 ms máx

Controles



Mix
Rode o botão para cima (no sentido dos ponteiros do
relógio) para obter ecos mais fortes, ou para baixo para
obter ecos mais subtis.

Repeat
Você obtém 1 repetição na posição mais baixa, e obtém
infinitas repetições quando o botão se encontra no
máximo.

Time
Este botão oferece-lhe uma gama de espaçamento dos
seus ecos desde os 53 ms (eco rápido) até 2.235 segundos
(ecos o mais afastados possível) por cada lado. Rode este
botão e oiça como o tempo de atraso muda suavemente,
quando o áudio está presente. Pode usar o Tap Tempo
(veja a página anterior) para chegar ao tempo máximo
de 2,5 segundos do Echo Park.
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Mod
Rode este botão para cima para obter uma deliciosa
modulação estéreo dos seus ecos. Cada modelo possui
o  s e u  p r ó p r i o  t i p o  d e  m o d u l a ç ã o  e s t é r e o :
• O Analog possui o Vibrato.
• O Digital possui o Chorus.
• O Tape possui o Wow & Flutter
Botão de Controlo da Função
Escolhas, escolhas! Quando falamos do Echo Park,
falamos de muitas opções:
• Normal: as suas batidas são tratadas como semínima,

por isso você ouve os ecos á mesma velocidade que
você carrega no pedal.

• Tap tercina de colcheia: Este programa permite
lhe tocar semínimas, e ouvir os ecos em tercinas de
colcheia. Melodioso!

• Tap colcheia com ponto : Você toca semínimas
e  os ecos ouvem-se como colcheias com ponto.

• Slap:  Este é o sítio para um eco rápido. O alcance
do botão Time é automaticamente mudado para

10 a 150 ms. Você pode marcar o Tempo em semínimas,
e obter ecos de semi-colcheias.

• Swell:  Este adiciona um crescendo automático do
volume juntamente com os ecos. Parece um sonho.

• Sweep: Adicione este filtro ao loop de feedback dos
seus ecos e ficará satisfeito por o ter feito!

• Ducking:  O volume do seu eco é atenuado
(reduzido) enquanto você está a tocar, e aumenta
quando você pára. Isto é útil para evitar sons sujos.

• Multi 1*: Usa múltiplas “batidas” de delay, para lhe
oferecer um estilo rítmico de ecos.

• Multi 2*: Outra variação rítmica de múltiplas batidas.
• Ping pong*: Alterna o eco entre esquerda e direita.
• Reverse*: Tal como aquelas partes às avessas dos

seus álbuns favoritos, este botão inverte o seu sinal
de entrada e envia-o de volta a si invertido. Use-o
a o  v i v o ,  e  t o d o s  f i c a r ã o  i m p r e s s i o n a d o s .

     As funções marcadas com * combinam a entrada
esquerda e direita para processamento, por isso o
som processado será adicionado ao mono, enquanto
o  s e u  s o m  l i m p o  p e r m a n e c e  e m  e s t é re o .

Controles



Instruções de Acesso da Bateria

1) Carregue no pedal até ao fundo

1)Enquanto segura no
pedal, aperte ambas as
dobradiças, como mostra
a figura.

Ao apertar  as
dobradiças,
levante o pedal
p a r a  m o s t r a r
 a bateria.

2)

3)



Ligação à Electricidade
Conecte a um alimentador opcional DC-1 da Line 6 e
nunca mais precisará de uma bateria de 9 volts! É
também compatível com os alimentadores mais
populares DC de 9 volts. Ao utilizar corrente eléctrica
desligar-se-á a bateria.

+

Instruções de Acesso da Bateria

Necessidades Eléctricas

Min Nominal Max

Voltagem de
abastecimento   6 VDC 9.6 VDC 16 VDC

Corrente de abastecimento
@ 9.6 VDC 40mADC 60mADC 100mADC

Electricidade
@ 9.6VDC 0.4 Watt 0.6 Watt 1 Watt



Exemplos de Tons

Slappy-Verb
Alise o seu cabelo, ajeite as suas
calças, guarde um maço de Camel
sem filtro na manga da sua camisa,
e escolha esta configuração quando
fôr altura de obter ecos super
interessantes ao estilo rockabilly.

Dynamic Delay (ducking)
Aqui está o conserto mágico para
salvar o seu tom de ficar abafado
pelos seus ecos. Este baixa o volume
à medida que você toca, depois trá-
los de volta quando você pára de
tocar.

60’s Reverse
Esta programa grava o que está a
tocar numa máquina de tempo
m o v i m e n t a d a  a  h i d r o g é n i o ,
transmite-o para um estúdio fixe de
1966, grava-o numa faixa, reverte
esta faixa, transporta-a até ao futuro,
e emite-o do seu Echo Park. Relaxe
e flutue pela corrente abaixo...
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As Suas Configurações

Marque as posições dos botões e dos interruptores dos seus tons favoritos acima.
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Por favor registre o seu produto agora em www.line6.com/register. Ou preencha e envie o cartão de registro incluído.
Quando estiver registrado, podemos resolver os problemas mais rapidamente e dar-lhe informações avançadas, actualizações e outras
notícias. Agradecemos desde já por se registrar, e boa sorte para a sua música!
A Line 6, Inc. (“Line 6”) garante-lhe que o seu novo produto da Line 6, quando adquirido numa loja autorizada da Line 6 nos Estados
Unidos da América (“USA”) ou no Canadá, não possui quaisquer defeitos de material e de fabrico durante um período de um (1) ano
desde a data de compra do produto. Por favor contacte o seu fabricante para mais informações acerca da garantia e serviços fora
dos EUA e Canadá.
Durante o período de garantia, a Line6 irá, como única opção, reparar ou substituir qualquer produto que apresente qualquer tipo
de defeito, após inspecção pela Line 6.
A Line 6 concede o direito de actualização de qualquer aparelho devolvido para reparação e para mudar ou melhorar o design do
produto em qualquer altura sem aviso prévio. A Line 6 concede o direito de utilizar partes restauradas e montagens como substituições
de garantia para reparações autorizadas.
Esta garantia estende-se ao comprador de retalho original. Esta garantia pode ser transferida para qualquer pessoa que subsequentemente
compre este produto, sendo que tal transferência é efectuada dentro do prazo de garantia e a Line 6 possui todos os seguintes itens:
(i) toda a informação de registro da garantia (como consta no cartão de registro) para o novo utilizador, (ii) comprovativo da
transferência até trinta (30) dias da transferência da compra e (iii) uma fotocópia do talão original de compra. A cobertura da garantia
será determinada pela Line 6 consoante a sua própria ponderação.
Esta é a sua única garantia. A Line 6 não autoriza o envolvimento de terceiros, incluindo qualquer fabricante ou representante de
vendas, para assumir qualquer responsabilidade por par te da Line 6 ou efectuar qualquer garantia para a Line 6.



Informação da Garantia
A Line 6 pode, caso pretenda, requerer comprovativo original da data de compra, na forma de uma cópia datada da factura original
autorizada do fabricante ou talão de compra.
Serviços e reparações dos produtos da Line 6 só podem ser efectuados na fábrica da Line 6 ou num centro de serviços autorizado
da Line 6. A Line 6 pode requisitar aos centros de serviços autorizados uma autorização avançada de reparações. Serviços, reparações
ou modificações não autorizados irão invalidar esta garantia.

RENÚNCIA E LIMITAÇÕES DA GARANTIA
A PRECEDENTE GARANTIA É A ÚNICA GARANTIA DADA PELA LINE 6 E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS. TODAS AS GARANTIAS
IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E APTIDÃO PARA QUALQUER PROPÓSITO PARTICULAR, EXCEDENDO AS
PROVISÕES DESTA GARANTIA ESTÃO, POR ISSO, INVALIDADAS E EXCLUÍDAS DESTA GARANTIA. APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DA
GARANTIA EXPRESSA (1 ANO), A LINE 6 NÃO TERÁ QUALQUER OBRIGAÇÃO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A LINE 6 NÃO
DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES SOFRIDOS PELO PORTADOR
OU POR TERCEIROS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE BENEFÍCIOS OU COMÉRCIO, OU DANOS RESULTANTES DA
UTILIZAÇÃO OU DESEMPENHO DO PRODUTO, QUER EM CONTRATO OU PREJUÍZO. A LINE 6 NÃO DEVERÁ SER RESPONSABILIZADA POR
QUAISQUER DESPESAS, QUEIXAS OU PEDIDOS QUE APARECAM OU RELACIONADOS COM OS PRECEDENTES.  Alguns estados não
permitem a exclusão ou limitação das garantias implícitas, por isso algumas das limitações e exclusões podem não se aplicar a si.
Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos, e você pode também ter outros direitos, que variam, de estado para estado. Esta
garantia apenas se aplica a produtos vendidos e usados nos EUA e Canadá. A Line 6 não deverá ser responsabilizada por danos ou
perda, resultante de actos negligentes ou intencionais do transportador ou dos seus afiliados contratados. Você deve contactar o
transpor tador para o processo de apresentação de queixa no caso de danos provocados pelo transpor te.



Serviço ao cliente

Antes de contactar a equipa de Serviço ao Cliente da Line 6, por favor verifique se esta publicação consegue responder às suas perguntas.
Existe informação adicional na página de Apoio do website da Line 6 em www.line6.com/support, incluindo a base de
conhecimento /s istema FAQTRAQ, que é a maneira mais rápida e mais fác i l  de obter as respostas que necessi ta.

Precisa realmente de falar por telefone com uma pessoa da equipa de Serviço ao Cliente da Line 6? Tenha o seu número de série á mão
e tire algumas notas para si próprio antes de telefonar, de modo a que se lembre de tudo o que você perguntar. Nos EUA ou Canadá,
pode contactar a Line 6 através do (818)575-3600, das 8h ás 17h, de segunda á sexta (Hora do Pacífico). Fora dos EUA e Canadá,
por favor contacte directamente o seu distribuidor para arranjar o serviço. A lista de distribuidores da Line 6 está disponível na Internet
em www.line6.com.

Para Obter Serviço da Fábrica
Você tem de obter um número de autorização de devolução (RA) antes de enviar qualquer aparelho para a Line 6 para qualquer serviço.
Os produtos devolvidos que não possuírem um número RA serão devolvidos e a
despesa será paga na sua totalidade por si. Se você vive nos Estados Unidos, registe o seu incidente no nosso
sistema de apoio online em www.line6.com/support ou ligue (818) 575-3600 e nós iremos ajudá-lo a encontrar a melhor maneira de
reparar o seu aparelho, quer seja entregar o aparelho á Line 6 ou encontrar um Centro de Serviços Autorizado. Se você vive na Europa,
mande um e-mail para euroinfo@line6.com ou ligue para a Line 6 do Reino Unido +44 (0)1788821600. Se vive fora destas áreas, por
favor contacte o seu distribuidor local. Se não sabe qual é o seu distribuidor, ligue-nos pelo (818) 575-3600 ou utilize o localizador do
distribuidor em www.line6.com/support.


